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  เหตุกำรณ์ควำมเสี่ยงด้ำนกำรทุจริตเกิดแล้วจะมีผลกระทบทำงลบ ซึ่งปัญหำมำจำกสถำณกำรณ์ต่ำง ๆ กำร
ป้องกันกำรทุจริต คือ กำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริตที่ย่ังยืน ซึ่งเป็นหน้ำที่ควำมรับผิดชอบผู้บริหำรและพนักงำนทุกคน และเป็น
เจตจ ำนงของทุกองค์กรที่ร่วมต่อต้ำนกำรทุจริตทุกรูปแบบ อันเป็นวำระเร่งด่วนของรัฐบำล กำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยง
ทุจริตมำใช้ในเทศบำลต ำบลดงคอนจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหน่ึงได้ว่ำ กำรด ำเนินงำนของเทศบำลต ำบลดงคอนจะไม่มี
กำรทุจริต หรือในกรณีที่พบกำรทุจริตที่ไม่คำดคิดโอกำสที่จะประสบปัญหำน้อยกว่ำองค์กรอื่น หรือหำกเกิดควำมเสียหำยข้ึน 
ก็จะเป็นควำมเสียหำยที่น้อยกว่ำองค์กรที่ไม่มีกำรน ำเครื่องมือประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริตมำใช้ เพรำะได้มีกำรเตรียมกำร
ป้องกันล่วงหน้ำได้ โดยให้เป็นส่วนหน่ึงของกำรปฏิบัติงำนประจ ำ ซึ่งไม่ใช่เป็นกำรเพ่ิมมภำระงำนแต่อย่ำงใด 

  เทศบำลต ำบลดงคอน จึงงได้ด ำเนินกำรประเมินควำมเสี่ยงในองค์กรข้ึน เพ่ือให้หน่วยงำนมีมำตรกำร 
ระบบหรือแนวทำงในกำรบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตซึ่งเป็นมำตรกำรป้องกันกำร
ทุจริตเชิงรุกที่มีประสิทธิภำพต่อไป 

          เทศบำลต ำบลดงคอน  

           ตุลำคม 2563 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การประเมินความเสี่ยงการทุจริต  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 

------------------------------------------------ 

ความหมายความเสี่ยงการทุจริต 

ควำมเสี่ยงกำรทุจริต หมำยถึง ควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริต กำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนกันผลประโยชน์ส่วนรวม หรือกำรรบัสินบน 

ขอบเขตประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต 

 ประเภทควำมเสี่ยงกำรทุจริต  แบ่งออกเป็น 3 ด้ำน ดังน้ี 

 1) ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยวข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ  อนุญำต (เฉพำะหน่วยงำนที่มีภำรกิจให้บริกำร
ประชำชนอนุมัติหรืออนุญำต ตำมพระรำชบัญญัติกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรพิจำรณำอนุญำตของทำงรำชกำร พ.ศ.
2558) 

 2) ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี  

 3) ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

วิธีการวิเคราะห์ความเสี่ยง 

 เป็นกำรวิเครำะห์โดยเริ่มจำกระบุควำมเสี่ยงจำกกระบวนงำนต่ำง ๆ อธิบำยรูปแบบ พฤติกำรณ์ เหตุกำรณ์ควำม
เสี่ยงต่อกำรทุจริต กำรวิเครำะห์ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบกับระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง และกำรก ำหนด
มำตรกำร/กิจกรรม/แนวทำงในกำรป้องกันควำมเสี่ยงของกำรด ำเนินงำนที่อำจก่อให้เกิดกำรทุจริตในส ำนักงำนเทศบำลต ำบล
ดงคอนทีม่ีประสิทธิภำพ 

ขั้นตอนที่ 1 การระบุความเสี่ยง (Risk Identification) 

 ประเมินควำมเสี่ยงกำรทุจริต ด้ำน 

   ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตที่เกี่ยงข้องกับกำรพิจำรณำอนุมัติ อนุญำต 

  ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้อ ำนำจและต ำแหน่งหน้ำท่ี 

  ด้ำนควำมเสี่ยงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จำ่ยงบประมำณและกำรบริหำรจัดกำรทรัยำกรภำครัฐ 

ตำรำง 1 ระบุควำมเสี่ยง (Know Factor และ Uknown Factor) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
ประเภทความเสี่ยงการทุจริต 

Know Factor Uknown Factor 

(เคยเกิดขึ้นแล้ว) (ยังไม่เกิดขึ้น) 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดกำพัสดุ  1) มีระเบียบ กฎหมำยเก่ียวข้องค่อนข้ำงมำก 

และมีกำรปรับเปลี่ยนระเบียบอยู่ตลอด 
  2) ผู้ปฏิบัติงำนอำจมีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่

เพียงพอหรือมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำน
น้อย 

 

Know Factor ควำมเสี่ยงที่เคยเกิด หรือคำดว่ำจะเกิดซ้ ำสูง มีประวัติอยู่แล้ว 
Uknown Factor ไม่เคยเกิดหรือไม่มีประวัติมำก่อน แต่มีควำมเสี่ยงจำกกำรพยำกรณ์ในอนำคตว่ำมีโอกำสเกิด 



ขั้นตอนที่ 2 การวิเคราะห์สถานะความเสี่ยง 

 ควำมหมำยของสถำนะควำมเสี่ยงตำมสีไฟจรำจร มีรำยละเอียดดังน้ี 

  สถำนะสีเขียว  : ควำมเสี่ยงระดับต่ ำ 

สถำนะสีเหลือง : ควำมเสี่ยงระดับปำนกลำง และสำมำรถใชร้อบคอบระมดัระวังในระหว่ำงปฏิบัติงำน       
ตำมปกติควบคุมดูแลได้ 

สถำนะสีส้ม : ควำมเสี่ยงระดับสูง เป็นกระบวนงำนที่มีผู้เก่ียวข้องหลำยคน หลำยหน่วยงำนภำยใน
องค์กร มีหลำยข้ันตอน จนยำกต่อกำรควบคุม หรือไม่มีอ ำนำจควบคุมข้ำมหน่วยงำน
ตำมหน้ำท่ีปกติ 

สถำนะสีแดง : ควำมเสี่ยงระดับสูงมำก เป็นกระบวนงำนที่เกี่ยวข้องกับบุคคลภำยนอกท่ีไม่รู้จัก ไม่
สำมำรถก ำกับติดตำมได้อย่ำงใกล้ชิด หรือสม่ ำเสมอ 

ตำรำง 2 ตำรำงแสดงสถำนะควำมเสี่ยง (แยกตำมรำยสีไฟจรำจร) 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต เขียว เหลือง ส้ม แดง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ     

 

ข้ันตอนที่ 3 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) 

 เมทริกส์ระดับควำมเสี่ยง (Risk level matrix) คือ กำรก ำหนดค่ำคะแนนควำมเสี่ยงของปัจจัยควำมเสี่ยงตำมตำรำง 
ตำรำง 2 ตำมระดับคะแนน ควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง คูณกับระดับคะแนนควำมรุนแรงของผลกระทบ ดังน้ี 

 3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 

  ระดับ 3 หมำยถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนกำรและมีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตสูง  

  ระดับ 2 หมำยถึง เป็นข้ันตอนหลักของกระบวนกำรและมีควำมเสี่ยงในกำรทุจริตไม่สูงมำก 

  ระดับ 1 หมำยถึง เป็นข้ันตอนรองของกระบวนกำร 

 3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบ 

  ระดับ 3 หมำยถึง มีผลต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่ำย/ทำง
กำรเงิน ในระดับที่รุนแรง 

  ระดับ 2 หมำยถึง มีผลต่อผู้ใช้บริกำร/ผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย/หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล/พันธมิตร/เครือข่ำย/ทำง
กำรเงิน ในระดับที่ไม่รุนแรง 

  ระดับ 1 หมำยถึง มีผลกระทบต่อกระบวนกำรภำยใน/กำรเรียนรู้/องค์กรควำมรู้ 

ตำรำงที่ 3 SCORING ทะเบียนข้อมูลที่ต้องเฝ้ำระวัง 2 มิติ 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 

ระดับความจ าเป็น ระดับความรุนแรง ค่าความเสี่ยงรวม 

ของการเฝ้าระวัง ของผลกระทบ (จ าเป็น X รุนแรง) 
3    2    1 3    2    1  

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ 1 1 1 
  



ตำรำงที่ 3.1 ระดับควำมจ ำเป็นของกำรเฝ้ำระวัง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต 
กิจกรรมหรือขั้นตอนหลัก กิจกรรมหรือขั้นตอนรอง 

MUST SHOULD 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ 1 1 

- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนหลักที่ส ำคัญของกระบวนงำนน้ัน ๆ แสดงว่ำกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็น MUST 
หมำยถึง มีควำมจ ำเป็นสูงของกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต ที่ต้องท ำกำรป้องกัน ไม่ด ำเนินกำไม่ได้ค่ำของ MUST คือ ค่ำอยู่
ในระดับ 2 หรือ 3 

- ถ้ำเป็นกิจกรรมหรือข้ันตอนรองของกระบวนงำนน้ัน ๆ แสดงว่ำกิจกรรมหรือข้ันตอนน้ันเป็น SHOULD หมำยถึง มี
ควำมจ ำเป็นต่ ำในกำรเฝ้ำระวังควำมเสี่ยงกำรทุจริต ค่ำของ SHOULD คือ ค่ำท่ีอยู่ในระดับ 1 เท่ำน้ัน 

ตำรำงที่ 3.2 ระดับควำมรุนแรงของผลกระทบตำม Balanced Scorecard  

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 1 2 3 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย Stakeholders รวมถึงหน่วยงำนก ำกับดูแลพันธมิตร 
ภำษีเครือข่ำย 

×   

ผลกระทบทำงกำรเงิน รำยได้ลด รำยจ่ำยเพ่ิม  ×   

ผลกระทบต่อผู้ใช้บริกำร กลุ่มเป้ำหมำย ×   

ผลกระทบต่อกระบวนงำนภำยใน  ×   

ผลกระทบด้ำนกำรเรียนรู้ องค์ควำมรู้ ×   

 

ข้ันตอนที่ 4 กำรประเมินกำรควบคุมควำมเสี่ยง (Risk-Control Matrix Assessment) 

 ระดับกำรควบคุมควำมเสี่ยง แบ่งเป็น 3 ระดับ ดังน้ี  

 ดี : จัดกำรได้ทันที  ทุกครั้งที่เกิดควำมเสี่ยง ไม่กระทบถึงผู้ใช้บริกำร / ผู้รับมอบผลงำน องค์กรไม่มีผลเสียทำง
กำรเงิน ไม่มีรำยจ่ำยเพ่ิม 

 พอใช้ : จัดกำรได้โดยส่วนใหญ่ มีบำงครั้งยังจัดกำรไม่ได้ กระทบถึงผู้ใช้บริกำร / ผู้รับมอบ  ผลงำนองค์กร แต่ยอมรับ
ได้ มีควำมเข้ำใจ  

 อ่อน :  จัดกำรไม่ได้ หรือได้ส่วนน้อย กำรจัดกำรเพ่ิมเกิดจำกรำยจ่ำย มีผลกระทบถึงผู้ใช้บริกำร/ผู้รับมอบผลงำน
และยอมรับไม่ได้ ไม่มีควำมเข้ำใจ 

ตำรำง 4 แสดงกำรประเมินควบคุมควำมเสี่ยง  

โอกาส / ความเสี่ยงการทุจริต 
คุณภาพการ

จัดการ 

ค่าประเมินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับต่ า 

ค่าความเสี่ยง 

ระดับปานกลาง 

ค่าความเสี่ยง
ระดับสูง 

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ พอใช้ ต่ ำ   

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 5 แผนบริหารความเสี่ยง 

 ขั้นตอนท่ี 5 ให้เลือกเหตุกำรณ์ท่ีมีควำมเส่ียงสูงสุดจำกกำรประเมินกำรควบคุมคบวำมเส่ียง Risk – 
Control Matrix Assessment ในขั้นตอนท่ี 4 มำท ำแผนบริหำรควำมเส่ียงกำรทุจริตก่อนเป็นอันดับแรก 

ตำรำง 5 กำรจัดท ำแผนกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ท่ี ความเสี่ยงท่ีอาจเกิดขึ้น มาตรการป้องกันความเสี่ยง ผู้รับผิดชอบ 

1 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
จัดหำพัสดุ 

1. เทศบำลจัดประชุมอบรมให้ควำมรู้ เพ่ือสร้ำงควำมรู้และกำรมี
ส่วนร่วมกันทุกฝ่ำยเพ่ือสรุปเน้ือหำที่ส ำคัญของระเบียบกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดกำพัสดุและก ำหนดรูปแบบ แนวทำง 
ข้ันตอน และหลักเกณฑ์ส ำหรับกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรหำพัสดุที่ชัดเจนให้กับเจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนทรำบ  เพ่ือลด
ข้ันตอนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมรวดเร็วถูกต้องและเป็นธรรม 

2. เทศบำลควรส่งเสริมให้บุคลำกรที่ปฏิบัติงำนด้ำนกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรจัดหำพัสดุของทุกส่วนรำชกำรเข้ำรับกำรอบรมเพ่ือ
เพ่ิมทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติงำนตำมระเบียบ 

3. จัดท ำและเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงประจ ำปี
งบประมำณ 2564 

4. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัด
จ้ำงผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ 

5. จัดท ำมำตรกำร/แนวทำงกำรปฏิบั ติในกำรป้องกันเกี่ยวกับ
กำรรับสินบนและกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม เพ่ือให้พนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำร
ปฏิบัติรำชกำร 

6. จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ด้ำนกำรป้องกันกำรทุจริต กำร
ท ำงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชำติมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตน เพ่ือส่งเสริมให้เกิด
วัฒนธรรมสุจริต 

ทุกส่วนรำชกำร
ภำยในเทศบำล 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 6 การจัดท ารายงานผลการเฝ้าระวังความเสี่ยง 

 ขั้นตอนท่ี 6 เพื่อติดตำมเฝ้ำระวัง เป็นกำรประเมนิกำรบริหำรควำมเส่ียงกำรทุจริตในกิจกรรม ตำม
แผนบริหำรควำมเส่ียงของขั้นตอนท่ี 5 เพื่อเป็นกำรยืนยันผลกำรป้องกันหรือแก้ไขปัญหำมีประสิทธภิำพมำก
น้อยเพียงใด โดยกำรแยกสถำนกำรณ์เฝ้ำระวังควำมเส่ียงกำรทุจริตต่อไป ออกเป็น 3 สี ได้แก่ สีเขียว สีเหลือง 
สีแดง 

ตำรำง 6 ตำรำงจัดท ำรำยงำนผลกำรเฝ้ำระวังควำมเส่ียง 

มาตรการป้องกันความเสี่ยง โอกาส/ความเสี่ยง
การทุจริต 

เขียว เหลือง แดง 

1. เทศบำลจัดประชุมอบรมให้ควำมรู้ เพื่อสร้ำงควำมรู้
และกำรมีส่วนร่วมกันทุกฝ่ำยเพื่อสรุปเนื้อหำท่ีส ำคัญ
ของระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุและ
ก ำหนดรูปแบบ แนวทำง ขั้นตอน และหลักเกณฑ์
ส ำหรับกำรด ำเนินกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
จัดหำพัสดุท่ีชัดเจนให้กับเจ้ำหน้ำท่ีผู้ปฏิบัติงำนทรำบ 
เพื่อลดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนให้เกิดควำมรวดเร็ว
ถูกต้องและเป็นธรรม 

2. เทศบำลควรส่งเสริมให้บุคลำกรท่ีปฏิบัติงำนด้ำนกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรจัดหำพัสดุของทุกส่วนรำชกำรเข้ำ
รับกำรอบรมเพื่อเพิ่มทักษะควำมรู้ควำมเข้ำใจในกำร
ปฏิบัติงำนตำมระเบียบ 

3. จัดท ำและเผยแพร่แผนปฏิบัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ประจ ำปีงบประมำณ 2564 

4. ประชำสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่ำวสำรเกี่ยวกับกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงผ่ำนทำงช่องทำงต่ำงๆ 

5. จัดท ำมำตรกำร/แนวทำงปฏิบั ติในกำรป้องกัน
เ กี่ ย ว กั บก ำร รั บ สินบนและกำรขั ดกั น ร ะหว่ ำ ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เพื่อให้
พนักงำนยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติรำชกำร 

6. จัดกิจกรรมอบรมให้ควำมรู้ ด้ำนกำรป้องกันกำร
ทุจริต กำรท ำงำนตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม และยึด
ประโยชน์ส่วนตน เพื่อส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมสุจริต 

ก ำ ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ ำ ง 
และกำรจัดหำพัสดุ 
เนื่องจำกมีระเบียบ 
กฎหมำยเกี่ ยวข้อง
ค่อนข้ำงมำก และมี
ก ำ ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น
ระ เบี ยบอยู่ ต ลอด 
รวมถึง ผู้ปฏิบั ติงำน 
อำจมีควำมรู้ ควำม
เข้ำใจไม่เพียงพอหรือ
มีประสบกำรณ์ ใน
กำรปฏิบัติงำนน้อย 

   

 



 สถำนะสีเขียว :  ไม่เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเส่ียง ยังไม่ต้องท ำกิจกรรมเพิ่ม 

 สถำนะสีเหลือง : เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยควำมเส่ียง แต่แก้ไขได้ทันท่วงที ตำมมำตรกำร นโยบำย  

โครงกำร กิจกรรมท่ีเตรียมไว้ แผนใช้ได้ผล ควำมเส่ียงกำรทุจริตลดลง ค่ำควำมเส่ียง 

รวมไม่เกินระดับ > 3  

 สถำนะสีแดง :  เกิดกรณีท่ีอยู่ในข่ำยยังแก้ไขไม่ได้ ควรมีมำตรกำร นโยบำย โครงกำร กิจกรรม 

เพิ่มขึ้น แผนใช้ไม่ได้ผล ค่ำควำมเส่ียงรวมระดับ > 3  

ขั้นตอนที่ 7 จัดท าระบบการบริหารความเสี่ยง 

 7.1 สถำนะสีแดง : ควำมเส่ียงอยู่ในระดับเกินกว่ำกำรยอมรับ ควรมีแผนงำน/มำตรกำร/กิจกรรม
บริหำรจัดกำรควำมเส่ียงเพิ่มเติม 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) 
- - 

 

 7.2 สถำนะสีเหลือง : ควำมเส่ียงอยู่ในระดับเกิดข้ึนแล้วแต่ยอมรับได้ ควรมีกิจกรรมเพิ่มเติม 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) 
- - 

 

 7.3 สถำนะสีเขียว : ค่ำควำมเส่ียงรวมอยู่ในระดับยังไม่เกิด ควรเฝ้ำระวังต่อเนื่อง 

โอกาส/ความเสี่ยงการทุจริต มาตรการป้องกันการทุจริต (เพิ่มเติม) 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ขั้นตอนที่ 8 การรายงานผลการด าเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง 

ตำรำง 8 แบบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนบริหำรควำมเส่ียง 

แบบรายงานสถานะแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ณ วันที่ 1 เมษายน 2564 

หน่วยงาน เทศบาลต าบลดงคอน 

ช่ือแผนบริหำรควำมเส่ียง ควำมเส่ียงกำรทุจริตในควำมโปร่งใสของกำรใช้จ่ำยงบประมำณ
และกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรภำครัฐ 

โอกำส/ควำมเส่ียงกำรทุจริต กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำรจัดหำพัสดุ เนื่องจำกมีระเบียบ 
กฎหมำยเกี่ยวข้องค่อนข้ำงมำก และมีกำรปรับเปล่ียนระเบียบ
อยู่ตลอด รวมถึงผู้ปฏิบัติงำนอำจมีควำมรู้ควำมเข้ำใจไม่
เพียงพอหรือมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนน้อย 

สถำนนะของกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมเส่ียง  ยังไม่ได้ด ำเนินกำร 

 เฝ้ำระวัง และติดตำมต่อเนื่อง 

 เริ่มด ำเนินกำรบ้ำง แต่ยังไม่ครบถ้วน 

 ต้องกำรปรับปรุงแผนบริหำรควำมเส่ียงใหม่ให้เหมำะสม 

 เหตุผลอื่น (โปรดระบุ) 

.................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

ผลการด าเนินการ .................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

.................................................................................................. 

……………………………………………………………………………………… 

 


